
  
 

MOP- en VLOERDOEKEN van 
EASYCLEAN 
   
Vaarwel rugpijn! 
Geen zware apparaten meer tillen! Ons 
vloerverzorgsysteem maakt het mogelijk om zeer 
eenvoudig en praktisch te reinigen in ieder hoek van uw 
huis. De “stopper” aan het handvat van kunststof 
verhindert dat uw hand wegglijdt – zo blijft u rechtop staan en hoeft niet te bukken. 
 
Gezond voor mens en milieu 
Deze reiniging is voor de mens en milieu vriendelijker en gezonder dan traditionele 
producten. Het lichaam wordt ontzien, omdat de telescoopsteel op de lichaamslengte kan 
worden ingesteld zodat men niet steeds hoeft te bukken. 
 
DROGE REINIGING 
Geruisloze stofzuiger 
De ideale vervanger voor de bezem en stofzuiger! Onze unieke droge moppen maken snel 
en efficiënt schoonmaken mogelijk. Als ‘geruisloze stofzuigers’ nemen ze stof, vuil en ook 
dierenharen op. Met het functionele ontwerp van het vloersysteem kunnen ook moeilijk 
bereikbare plaatsen makkelijk bereikt worden. 
Droge moppen zijn uitermate geschikt voor alle gladde vloeren zoals hout, laminaat, zeil, 
tegels, marmer, enz. Ze zijn niet geschikt voor ruwe en poreuze vloeren. 
Droge moppen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en uitvoeringen en kunnen voor 
verschillende schoonmaakwerkzaamheden (bijv. vloeren, muren, plafonds, enz.) worden 
ingezet. Voor de grotere vloeren en ook voor tegels met diepere voegen is de droge mop 
‘cactus’ bijzonder goed. Speciaal voor dierenharen adviseren wij de ‘pluizige’ droge mop. 
Droge moppen moeten altijd alleen droog worden toegepast. De beste 
schoonmaakresultaten verkrijgt met als eerst met de droge mop wordt ‘geveegd’, en daarna 
met de vochtige mop wordt ‘gedweild’. 
 
VOCHTIGE REINIGING 
Vochtige mop – nooit meer met emmers zeulen! 
De vochtige mop kan voor verschillende schoonmaakwerkzaamheden worden ingezet. Hij is 
ideaal voor alle gladde vloeren zoals bijvoorbeeld hout, tegel, laminaat, marmer etc. echter 
NIET geschikt voor ruwe en poreuze vloeren zoals beton. 
Hij verwijdert zeer eenvoudig zelfs de hardnekkigste vlekken en laat daarbij geen vies water 
achter op de vloer (alleen schoon water!). Daarom heeft u, in tegenstelling tot traditionele 



producten, geen uitbreiding van bacteriën. Tot aan het uitspoelen blijft het vuil namelijk in 
de ACTEX® vezels achter. 

Zelfs vastgelopen vuil en hardnekkige vlekken zijn geen probleem. Eenvoudig met 
de voet licht op de mophouder drukken en gelijktijdig dweilen. 

De vochtige mop kan ook ingezet worden bij muren en plafonds. Begin op het hoogste punt 
in de ruimte en werk dan naar beneden. 
 

Mijn tips 
Tip van een gebruiker: Mijn vochtige mop maak ik alleen onder stromend 
water nat en wring hem goed uit (geen schoonmaakmiddel!!). Dan begin ik in 
de achterste hoek en werk zo door het hele huis naar voren. Daarbij heb ik 
hoogglanstegels in de badkamer, parket in de woonkamer en tegels met 

structuur in de gang en in de keuken, en tot slot laminaat in het kantoor. Bij een 
totaaloppervlak van ca. 180 m2 spoel ik de vochtige mop maar 1 keer uit… en dat is 
genoeg!! 

• Ook wanneer de mop vies is laat hij geen strepen achter. Pas bij het uitspoelen onder de 
kraan laat het vuil los. 

• Als je behoorlijk veel kalk in het water hebt en in de badkamer hoogglanstegels heeft, kun 
je hier de tegels nog een keer met de venstermop nadrogen. 

• Met de vochtige mop kan men uitstekend de houten plafond of de wandtegels in de 
badkamer schoonmaken. De mophouder kan men in ieder gewenste stand vastzetten. 
Uiteraard kan men hiermee ook de ramen wassen ( zie ook glasreiniging ). 

• De droge mop is mijn bezem voor dagelijks gebruik! Tip voor huisdieren: gebruik 
daarvoor de droge mop “vacht” van EasyCleanShop.nl. 

• Uitstekend geschikt voor het afstoffen van plinten en het verwijderen van 
spinnenwebben. 

• Om rugproblemen te voorkomen de telescoopsteel aan schouderhoogte aanpassen. 
 
Reinigingstips voor de mopdoek 

• Om het milieu te ontzien is het toereikend de vochtige mop onder warm water uit te 
spoelen en op te hangen om te drogen. Hiervoor gebruik ik ook de kleine gouden spons. 

• Alle mops kunnen in de wasmachine tot 90 graden gewassen. niet samen met sterk 
pluizende stukken wassen. 

• Nooit wasverzachter gebruiken! De ACTEX®- fiber wordt dan kleverig en verliest zijn 
kracht! 

• Alle mops zijn geschikt voor de droogtrommel. 

• Voor verder onderhoud van de doeken en voor reactivering van de ACTEX® – Fiber 
moeten de mops met regelmatige tussenpozen met EasyACTIV worden uitgekookt. 
De droge mop uitschudden en regelmatig stofzuigen (mop met de voet vasthouden). 

Hiervoor gebruik ik ook af en toe de kleine gouden spons SCRUNGE, de EASYKEVER of de 

Keerbezem.  
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